
 

Poutní mše svaté a pobožnosti: 
1. čt. v měsíci  – v 17:00 bude v kostele v Katovicích euchar. adorace 
další čtvrtky – v 17:30 bude možnost setkání na faře v Katovicích 
                        společenství dospělých 
Pá. 3.9. – v 17:00 mše svatá v Katovicích pro děti, rodiče, učitele… 
              – požehnání do nového školního roku – pak posezení na faře 
so. 11.9. – v 15:00 poslední mše svatá letošního roku v Kraselově 
                              u sv. Anny 
 

od so. 25.9. – jsou sobotní mše svaté v Kraselově opět ve farním 
                       kostele sv. Vavřince každou 2. a 4. sobotu v měsíci 
                       od 15:00 (25.9., 9.10.,23.10.,6.11.,27.11.)  
 

 so. 18.9. – Národní svatoludmilská pouť – Tetín 
                  Je možné se přihlásit v sakristii kostela u pana faráře 
                                 

 Slavnost sv. Václava 
Ne. 26.9. – v 8:00 a 10:00 mše Strakonice – kostel sv. Václava 
Út. 28.9. – v 13:00 Kozlov – poutní mše svatá 
Út. 28.9. – v 8:30 Katovice – mše svatá 
 

So. 2.10. – 15:30 Kalenice – poutní mše svatá v kapli sv. Františka  
So. 9.10. – Diecézní pouť v Českých Budějovicích 
Ne. 17.10. – 8:30 Katovice – připomínka 113. narozenin P. J. Jílka 
So. 23.10. – 17:00 Strašice – poutní mše svatá v kapličce, posvícení 
Čt. 28.10. – 11:00 Krty – žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého 
Ne. 31.10. - výročí posvěcení kostelů (tam, kde se nezná přesné datum)  
Po.  1.11. Slavnost Všech svatých  
                 17:00 – Katovice – mše svatá  
Út. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s přímluvami 
mše svatá – 13:00 – Stř. Hoštice – 15:00 Volenice – 17:00 – Katovice  
Pobožnosti na hřbitově vždy po mši sv.  
so. 6.11. – 15:00 – Kraselov bohoslužba s modlitbou za zemřelé  
Ne.  14.11. – 11:30 Stř. Hoštice – poutní mše svatá k sv. Martinovi 
Ne.  21.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku 

Ne.  28.11. – 1. neděle adventní – začátek adventu 
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Sv. Ludmila inspiruje i dnes 
Milí přátelé, bratři a sestry, 
stojíme opět na prahu nového školního roku a každý začátek v sobě 
nese očekávání – jak pozitivní, tak obezřetné a možná i s obavami a 
starostmi. Naše křesťanství a vztah víry nás vedou k realitě. Nemáme 
být naivní, ale zároveň čerpáme u samého Boha a v Kristu naději a 
posilu, že i přes všechny možné obtíže, má život řešení a smysl. 
Pohled na Krista nás vede ke vděčnosti i k důvěře, že nic jiného a 
nikdo jiný nás ze zmatků a zmaru světa poznamenaného hříchem a 
utrpením nevyvede, zároveň, že On se stal vítězem nad zlem jednou 
provždy a my se k němu můžeme připojit postojem víry. 
 Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. 
Ludmily, jejíž památku slavíme 16. září. Ve všem výše uvedeném 
nám je inspirací i přímluvkyní, ale věřím, že nejen v tom. Spojitost se 
začátkem školního roku upozorňuje na její vzdělanost a snahu 
předávat nejen poznatky, ale i hodnoty, které sama objevovala 
v křesťanství jako nosné. Její péče nejen o sv. Václava dává 
nahlédnout do důležitosti, kterou přikládala své roli v rodině a to 
včetně mezigeneračních vztahů, na které tolik upozorňuje papež 
František. Aktivita, se kterou nám jí legendy představují po smrti 
jejího manžela Bořivoje, se nevzala z ničeho nic, ba naopak, nejspíše 
byla činná i po jeho boku. Naopak, když bylo potřeba, dokázala 
poodstoupit z centra dění a odejít na Tetín. To, že přijala křesťanství, 
nebyla pouhá formalita – z toho, co o ní poznáváme je zřetelné, že 
její vztah k Bohu byl osobní a vykazoval známky upřímného 
učednictví, života podle Kristova příkladu. To stvrdila i svou 
mučednickou smrtí. 
 Věřím, že v uvedeném výčtu nalezneme aktuální povzbuzení i 
do času, který je před námi – osobní vztah víry, pěstování rodinných 
vztahů, předávání zkušenosti víry, růst v převádění evangelia do 
praxe každodenního života, přiměřená aktivita, vytrvalost a snaha žít 
modlitbou v dobách radostných i náročných… Snad naleznete ještě 
více, něco přímo pro sebe! 
 Sv. Ludmilo, oroduj za nás! 

Roman Dvořák, farář 

 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2021 – 22 bude vyučováno římskokatolické 
náboženství v ZŠ ve Volenicích a v ZŠ ve Střelských Hošticích od 
začátku října podle zájmu dětí. V ZŠ v Katovicích se sejdeme ve středu 
8. září ve 12 h v učebně přírodopisu. Čas ještě upřesníme podle 
rozvrhů. Děti budou seznamovány s křesťanskými etickými 
hodnotami, významem svátků, slavností a s životem Krista. Přihlásit se 
můžete u třídních učitelů nebo přímo u mne osobně nebo na tel.  
607 126 856. Těším se na všechny žáky, kteří mají zájem a chtějí se 
něco nového dozvědět.  

       Miroslav Čapek                                           
 
 

Nabídka katolického časopisu pro děti 
Nabízíme možnost hromadného objednání časopisu Duha, který je 
určen pro děti od 5 do 12 let. Cena na rok je 314 Kč. Jedná se o 
čtrnáctideník, který vychází jen během školního roku, tedy od září do 
června. Děti obdrží 20 čísel, mezi nimi je např. i adventní kalendář 
nebo hra. Je to průvodce křesťanskými tématy. Může být i dobrým 
dárkem pro děti, vnoučata, kmotřence a blízké. Více informací 
naleznete na stránkách časopisu: www.mojeduha.cz . Zde najdete i 
témata pro děti, rodinu, farnost a školu. 

Nahlásit se můžete u Hanky Čapkové. 
 
 
 
 
 

Aktuální informace najdete na: 
www.katovice.charita.cz  

 
Nabídka akcí ve Strakonicích 

Pá. 17.9. Večer chval – 19:00 sv. Markéta  
Út. 28.9. – 19:00 Strakonice – kostel sv. Markéty – Svatováclavský koncert  

www.farnost-strakonice.cz 
 


